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Co w kazikowej szkole piszczy? 

Co o gazecie?
Gazeta powstała po to, aby inni wiedzieli, co dzieje się w naszej
szkole.Redaktorami są uczniowie klas 4, 5 i 6. Oto my! :)
                                         

Przedstawiamy Wam pierwszy numer ,,Kazikowych
Newsów" - gazetki, która będzie regularnie
zamieszczana na stronie naszej szkoły. W tym
wydaniu przeczytacie o Dniu Patrona, zobaczycie
fotorelację 
z inspirującej zielonej szkoły, a także dowiecie się
jakie sukcesy odnoszą nasi uczniowie na co dzień.
Cały czas możecie do nas dołączyć! Jeśli lubisz pisać 
i chciałbyś tworzyć szkolną gazetę, skontaktuj się 
z kimś z nas!

Miłej lektury!

RedakcjaZielona szkoła

Szkolne projekty

Redakcja gazetki
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T.O.

M.W.
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Wschód Polski naszymi oczami

Monaster

Białowieski Park Narodowy 5a przed muzeum Parku Białowieskiego

21 maja szkoła podstawowa im. Kazimierza Nowaka
wyruszyła w podróż na zieloną szkołę. Zmierzali 
do hotelu w Hajnówce, miejscowości niedaleko
Puszczy Białowieskiej. Pierwszego dnia ekipa
pojechała na górę Grabarkę, gdzie istnieje najstarsza w
Polsce cerkiew, obok której płynie lecznicze źródło.
Drugi dzień to podróż do Biebrzańskiego Parku
Narodowego, gdzie przeszli się po kładce, na której
roiło się od komarów, których jedynym celem było
pogryzienie ich.  Kolejnego dnia czekała ich wyprawa
do Białegostoku, gdzie przeszli się przez pół miasta 
i trochę pozwiedzali, a podczas wycieczki brali udział
w quizie o Białymstoku. Po powrocie przepyszna
kolacja i nowy projekt, o którym dowiecie się w innej
części tego numeru. Po śnie czekała ich wyprawa 
do Białowieskiego Parku narodowego, inaczej 
do Puszczy Białowieskiej, o której wychowawca 6a,
Pan Tomasz Ordza, z panią przewodnik, bardzo
dokładnie opowiedzieli. Ostatniego dnia pojechali
jeszcze do jednej kaplicy, a po tym wszystkim ruszyli
w stronę domu. Prawda, że ciekawa historia?

Zapraszamy na krótką fotorelację!

Eliasz i Wiktor

M.W.

M.W. M.W.
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Białystok Podczas zwiedzania

W Białowieskim Parku Narodowym Podczas pracy warsztatowej

M.W. W.L.

M.W. W.L.
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Zielona szkoła oczami Czwartoklasisty

W tym roku, w ramach Zielonej Szkoły pojechaliśmy na Podlasie, to najdalej na północny-
wschód położne województwo Polski.  W ciągu pięciu dni zobaczyliśmy wiele ciekawych
miejsc, unikatową faunę i florę w Puszczy Białowieskiej, gdzie króluje żubr, i w Biebrzańskim
Parku Narodowym. Poznaliśmy też zabytki kultur i religii, których nie spotkamy u nas.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Góry Grabarki, ważnego miejsca dla wyznawców prawosławia,
którzy przynoszą na nią krzyże - jest ich tysiące. Można było napić się wody z cudownego
źródełka. W Supraślu zwiedziliśmy prawosławny kościół, czyli monastyr i mogliśmy sami
namalować ikonę. W Tykocinie zwiedziliśmy miejsce, w  którym modlą się Żydzi, czyli
synagogę. Oczywiście byliśmy też w Białymstoku - stolicy województwa, gdzie chodziliśmy 
po zabytkowym rynku i podziwialiśmy Pałac Branickich. Odwiedziliśmy także bociany, które
mają swoją wioskę w Pentowie. Przez lornetę obserwowaliśmy, co robią bociany w
gniazdach. Dowiedzieliśmy się, że nie tylko lubią jeść żaby, ale na przykład też myszy polne
(zupełnie jak mój kot).

Dla mnie najciekawszym miejscem była wioska tatarska Kruszyniany. Tatarzy przyjechali 
do Polski w 1679 roku i są wyznawcami islamu. Na zdjęciu obok widać meczet – islamski
kościół. Prawda, że piękny? Mnie się bardzo podoba! Wokół meczetu znajdował się
cmentarz – mizar. Niektóre groby pochodziły nawet z 1807 roku.

Pan Dżemil Gembicki opowiadał nam o kulturze Tatarów i o ich religii – islamie.
Dowiedzieliśmy się, że w islamie najważniejszą księgą jest Koran, a ich bóg nazwa się Allah.
W tej religii nie ma spowiedzi, ale na końcu życia Allah bierze pod uwagę wszystkie 
ich grzechy. W meczecie nie ma obrazów i figur świętych, bo zabrania tego prawo religijne.
Mogą być tylko cytaty z Koranu. Dywany, które są na podłodze służą nie tylko do tego, żeby
było czysto, ale na nich wierni modlą się. To była bardzo ciekawa lekcja historii i kultury.
To był naprawdę wspaniały wyjazd!

Janek, kl. 4a

W meczecie.Janek Janek
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W naszej szkole jak zwykle muzycznie... 

Laureatka

Boys Band Kazika

Uczestnicy i Jurorzy

17 i 18 maja odbyły się dwa konkursy sprawdzające
nasze umiejętności muzyczne. W Konkursie Piosenki
Patriotycznej wzięli udział: K. Dobrzyńska, K.
Sieklucki, I. Płotkowiak, M. Nowak, M. Najsarek.
Możemy pochwalić się dwoma 2. miejscami. Następny
konkurs to Konkurs Piosenki Angielskiej. Brały w nim
udział M. Chudzińska 
i M. Świderska, które śpiewały w duecie. Zajęły one
drugie miejsce. Był to pierwszy sukces (w tym
konkursie) w historii naszej szkoły. Możemy być 
z siebie dumni.

Małgorzata i Martyna

Na wielkiej scenie

A.R.

A.R.

A.R.A.R.
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,,Kazik Nowak to był gość!"

Klasa 6 podczas Dnia Patrona Klasa 4b podczas Dnia Patrona

W naszej szkole Dzień Patrona obchodziliśmy 8 maja. Od godziny 7:00
do 10:00 wszystkie klasy przygotowywały swoje stoiska. W tym roku
tematem przewodnim były podróże. Mieliśmy więc stoiska z Rosji, Indii,
Japonii, Francji, a nawet z Dzikiego Zachodu. O 10:00 rozpoczęliśmy
świętowanie występami klas. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu
gości. Odwiedziła nas nawet rodzina Tempelhof, która sto lat temu
dostała budynek przy ulicy Parkowej, a 70 lat później przekazali go, 
aby funkcjonowała w nim szkoła. Sami zamieszkali w Niemczech, 
ale co roku starają się odwiedzić naszą Dąbrówkę. Po skończonych
występach wszyscy mogli podziwiać przygotowane przez nas stoiska 
i próbować potraw regionalnych z różnych krajów. Świętowanie
zakończyła degustacja tortu. Czekamy na powtórkę za rok. 

                                                                                             Oliwier

T.O. E.J.-T.
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Czytać pięknie każdy może!

7 czerwca śmiałkowie z klas 1-3 zmierzyli się ze sobą
w Konkursie Pięknego Czytania. W tym roku
na warsztat wzięli wiersze Jana Brzechwy i Juliana
Tuwima. Osoby, które przeszły do kolejnego etapu,
musiały zmierzyć się z niełatwym tekstem czytanym
,,a vista”, czyli bez wcześniejszego przygotowania.
Jury w składzie: p. Eliza Idczak, p. Marta Walczak 
i p. Agata Witek, po burzliwej naradzie, ogłosiło wyniki:
1. miejsce: Izabella Łukasik, kl. 3b
2. miejsce: Szymon Witek, kl. 1b
3. miejsce: Jan Kortus, kl. 2a
Wyróżnienia otrzymali: Liliana Banaszak z klasy 3b
oraz Marcel Leśniewicz z klasy 1a.

Gratulujemy nie tylko nagrodzonym, ale wszystkim
odważnym uczestnikom!

Laureaci

Uczestnicy konkursu

Julia podczas czytania

M.W.

M.W.

M.W.
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